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BİR MİNYATÜRDEN HAREKETLE ISFAHAN OKULU VE RIZA 

ABBASİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Hamit ARBAġ 

Öz 

Bu çalıĢmada Isfahan okulunun en önemli temsilcilerinden olan Rıza 

Abbasi’nin ―Çizme Giymekte Olan Genç‖ konulu tek yapraklı minyatürü ele 

alınmaktadır. Rıza Abbasi’nin hayat evreleri ve eserlerinin özelliği adı geçen 

minyatürün anlaĢılmasına ıĢık tutmaktadır. Eserin Rıza Abbasi’nin hayatının son 

dönemine ait oluĢu, onun minyatür sanatına bakıĢını özetler niteliktedir. Bu 

minyatürde çizme giymekte olan bir genç ve ona yardım etmeye çalıĢan bir erkek 

konu edilmektedir. Eserin çevresi küçük bir ağaç, bulut motifi, içerisinde çiçek 

olan kartuĢlar ve orijinal yazılarla süslenmiĢtir. Rıza Abbasi’nin minyatürleri 

dünyanın değiĢik bölgelerinde ve özellikle batıda yapılan müzayedelerde 

sergilenmekte ve satılmaktadır. Ayrıca sanatçının birçok eseri değiĢik müzelerde 

sergilenmektedir. Envanter defterinde, üzerinde çalıĢtığımız eserin geçmiĢ 

hareketleri için bilgi yer almamaktadır. Muhtemelen bu eser yukarıda iĢaret 

ettiğimiz müzayedelerden satın alınmıĢ ve önemi sebebiyle iyi korunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Minyatür, Isfahan Okulu, Rıza Abbasi, Ağa Rıza, Rıza 

STARTING FROM A MINIATURE THE ISFAHAN SCHOOL 

AND RIZA ABBASİ 

Abstract 

This article studies a miniature entitled ―A Young Man Wearing Boots‖ by 

Riza Abbasi, one of the most important representative of the School of Isfahan. 

Phases of Riza Abbasi's life and features of his works sheds light on understanding 

of the above – mentioned miniature. Since it belongs to the last of his life, it 

summarises his view on the art of miniature. The work portrays a young wearing 

his boots and a man who helps him. The frame of the miniature is decorated by a 

small tree, a cloud pattern, cartridges with flowers and original calligraphies.  
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Riza Abbasi's miniatures are displayed and auctioned in various parts of the 

world, especially in the west. Furthermore, many works of the artist are exhibited 

in several museums. There is no record of past movements of the miniature in the 

inventory book. It is probably bought in an auction and preserved very well for its 

importance.  

Key Words: Miniature, School of Isfahan, Riza Abbasi, Aga Riza, Riza 

Giriş ve Genel Çerçeve  

Rıza Abbasi Ġran’da yaĢamıĢ ünlü bir minyatür sanatçısıdır. O Isfahan 

Okulunun en ünlü temsilcisidir. Rıza’nın hayatını üç devrede incelemek 

mümkündür. Sanatçı gençliğinde babası Ali Asgar ile beraber çalıĢmıĢtır. Bu 

dönemde baĢkentin Kazvin’den Isfahan’a geçmesi ve ġah Abbas’ın himayesi onun 

metodunun olgunlaĢmasına sebep olmuĢtur. O bu yakınlaĢma sayesinde, ġah 

Abbas’ın saray kütüphanesinde çalıĢma imkanına kavuĢmuĢtur. En iyi eserlerinin 

bir bölümünü bu dönemde üretmiĢtir. Modelleri rahat, çizgileri basit ve doğaya 

yakındır. Orta yaĢta saraydan uzaklaĢmıĢ ve baĢıboĢ insanlarla, güreĢçiler ve 

kalenderlerle vakit geçirir olmuĢtur. Bu dönemde toplumsal ve halktan konuları ele 

almıĢtır. YaĢlılık döneminde ise yoksulluktan dolayı tekrar saraya dönmüĢtür. Bu 

dönemde Abbasi lakabını almıĢtır. Eski tecrübelerinden faydalanarak çevresini ve 

olan biteni çizmeye baĢlamıĢtır. Ciddiyet ve alaylı bakıĢı birleĢtirip devrinin siyasi 

ve toplumsal alanlarını resmetmeye baĢlamıĢtır. 

Üzerinde çalıĢtığımız ―Çizme Giymekte Olan Genç‖ minyatürü de onun tek 

yapraklı minyatürlerinden ve yaĢlılık dönemine ait eserlerindendir. Çünkü bu 

dönemde hep Rakamı Kemine Rıza Abbasi imzasını kullanmaktadır ve adı geçen 

minyatürde de aynı imza bulunmaktadır. Eser K.S. 641 envanter numarasını 

taĢımakta ve Tahran Rıza Abbasi Müzesinde yer almaktadır.  

Yerli ve yabancı kaynaklarda bu eserle ilgili müstakil bir çalıĢmaya 

rastlamadık. Rıza Abbasi’nin olgunluk çağına ait bu minyatür hakkında inceleme 

yapılmamıĢ olması çalıĢmamızın dinamiğini oluĢturmaktadır.  

1. Isfahan Okulu ve Rıza Abbasi’nin Bu Okuldaki Rolü  

1.1. Isfahan Okulu (1598–1722) 

Isfahan Okulu; Ġslam sanatı açısından oldukça önemli bir yer iĢgal eder. 

Safevîler döneminde 1598 tarihinde baĢkentin Isfahan’a taĢınmasıyla Safevi resim 

sanatında yeni bir dönem baĢlar. ġah Abbas zamanında Isfahan’da hazırlanmıĢ 
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minyatürlü yazmalar, desenler, tek veya grup portreler albümler içinde günümüze 

kadar gelmiĢtir. Isfahan üslubunun en ünlü temsilcisi Saray Kütüphanesi’nde de 

imzalı eserleri bulunan Rızâ-i Abbâsî—bu çalıĢmada Rıza Abbasi olarak 

anılacaktır—adlı sanatçıdır. ġah Abbas’ın ölümünden (1629) sonra varlığını 

sürdüren Isfahan Okulu’nun nakkaĢları arasında Ģu isimler sayılabilir: Muhammed 

Kasım, Sadıki Beg, Muin Musavvir. (Çağman vd.1979: 47).  

1.2. Rıza Abbasi ve Isfahan Okulundaki Rolü 

1.2.1. Rıza, Ağa Rıza ve Rıza Abbasi: Üç Ad, Tek Kimlik  

Bugün elimizdeki tarihi kaynaklardan Rıza, Ağa Rıza ve Rıza Abbasi’nin 

aynı Ģahıs olduğunu anlamaktayız. Ancak eserlerde üç isim ve üç değiĢik imza 

kullanılmıĢtır. (Pakbaz 20011: 123; Ajend 2006: 151). Bu kaynaklar Gazi Ahmed 

Kumi’nin Gülistan-ı Hüner-i, Ġskender Bey MünĢi’nin Tarih-i Âlemara-ı Abbâsî’si 

ve Muhammed Yusuf Valih-i Isfahani’nin Huld-i Berini’dir. 

Gazi Ahmed Kumi (1987: 150–151) Gülistan-ı Hüner’de H.1005/ M.1596–

1597 yılında Ģunları kaydetmektedir: 

Ağa Rıza, Mevlâna Ali Asgar KaĢanî’nin oğludur. Tasvir, portre ve eserlerin 

kopyasını yapmada benzeri yoktur. O, ġah Abbas’ın sarayında çalıĢmaktadır. Bir 

defa öyle bir suret çizdi ki; âlemlerin Ģahı ödül olarak onun elini öptü. (Ajend 

2006: 151; Cevani 2006: 81). 

Yazar daha sonra düĢüncelerini değiĢtirmiĢ ve H.1015/ M.1606–1607 yılında 

eserine eklediği yazılarında Ağa Rıza’nın ġah Abbas’ın huzurunda olduğunu; ama 

gayet tembel olup zamanını kötü ve baĢıboĢ insanlarla geçirdiğini, güreĢçileri 

seyredip bu sporu öğrenmek istediğini yazmaktadır. (Gazi Ahmet Kumi 1987:150; 

Ajend 2006:151–152).  

Ġskender Bey MünĢi (1971: 176) ise Tarih-i Âlemara-ı Âbbasî’de H.1025/ 

M.1616 yılında Ģunları yazıyor: 

Ağa Rıza tasvir fenninde ve tek yapraklı minyatür çiziminde (yeke sûret) ve 

portrede çok ilerleme kaydetmiĢ devrinin dehasıdır. Ancak güreĢ yapıp yetenekli 

insanların sohbetinden bir süre uzak kalmıĢtır. Daha sonra güreĢten uzak durmuĢ; 

ama iĢine de fazla konsantre olamamıĢtır. O, Sadıkî Bey gibi geçimsiz, sıkılgan ve 

soğuk biridir. Gerçi zengin bir gönlü vardır, padiĢahın yanında saygıya sahiptir ve 

                                                      
1
  Kitap ve makalelerin basım tarihleri metin içerisinde fazla yer tutmaması için sadece 

miladi olarak verilmiĢtir. Kaynaklar bölümünde tarihler ayrıntılı olarak yazılmıĢtır. 
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lütuflar görür, ama ne yazık ki dengesiz davranıĢlarından dolayı itibar sahibi 

olamamıĢ, hep parasız ve periĢan kalmıĢtır. (Ajend 2006: 152). 

Üçüncü tarihi kaynak Muhammed Yusuf Valih-i Isfahani’nin Tarih-i Huld-ı 

Berini’dir. Bu eser Rıza Abbasi’nin ölümünden sonra kaleme alınmıĢtır. Isfahani 

(1993: 471) H.1078/M.1667–1668’de onun hakkında Ģöyle yazıyor:  

Ağa Rıza Abbasi resim sanatında devrinde tekti ve zamanın dehasıydı. Üstat 

Ali Asgar’ın oğlu olan zat, babasının terbiyesine rağmen hep kötü iĢlerle gününü 

geçiriyordu. Ağa Rıza’nın tasvir sanatında iĢleri çok iyiydi; ama daha sonra iĢleri 

iyi gitmedi. (Ajend 2006: 152). 

Yukarıdaki metin Rıza’nın vefatından sonra ve II. ġah Abbas’ın devrinde 

kaleme alınmıĢ olup, bize Ģu bilgileri vermektedir: Birincisi Rıza’nın adı açıkça 

Ağa Rıza-ı Abbasi ve Ağa Rıza olarak zikredilmektedir. Bu da bu iki ad ve 

imzanın aynı Ģahsa aidiyetini göstermektedir. Ġkincisi Rıza’nın hayatının bir kısmı 

güreĢçiler ve kalenderlerle2 geçmiĢtir. Bu durum onun irfana, tasavvufa ve seyrü 

sulûka meyilli olduğunun bir iĢaretidir. Üçüncü konu ise; Valih-i Isfahani’nin 

tabiriyle minyatürün zirveye ulaĢtığı zamanda Rıza’nın iĢlerinin bozuk olduğu, 

onun itibardan düĢtüğü ve ferengisâzî üslubunun3 özellikle II. ġah Abbas devrinde 

itibar gördüğüdür. 

Tarihi kaynaklar ıĢığında Ģunu iddia etmek  yerinde olacaktır: Rıza, Ağa 

Rıza ve Rıza Abbasi bir tek kiĢidir ve  dolayısıyla bu bağlamda dile getirilen üç 

değiĢik ad ve imza aynı kiĢiye aittir.  

1.2.2. Ağa Rıza’dan Rıza Abbasi’ye Giden Hayat Serüveni 

Gazi Ahmed Kumi ve Ġskender Bey MünĢi’nin bilgileri ıĢığında Rıza’nın 

hayatını üç devrede inceleyebiliriz:  

Ġlk devre onun gençlik yıllarıdır ki; babası Ali Asgar KaĢani’nin yanında 

çalıĢır ve sanatsal tecrübeler elde eder. Bu devrede baba-oğul Muhammed 

Hudabende devrinde baĢkent Kazvin’de himaye edilmediklerinden dolayı Ģehirden 

ayrılıp MeĢhed, Herat ve KaĢan’a giderler. Horasan’da genç Abbas Mirza’nın 

huzuruna varıp, onunla tekrar Kazvin’e dönerler ve I. ġah Abbas’ın tahta 

geçmesinden sonra saray kütüphanesinde çalıĢmaya baĢlarlar. Rıza burada Sadıki 

                                                      
2
  Kalender hakkında geniĢ bilgi için bkz. Ocak, Ahmet YaĢar, Kalenderîler, Ankara 

1999, TTK Yay. 
3
  Ferengisazi üslubu, hicri XI. yüzyılın sonundan hicri XIV. yüzyılın baĢına kadar 

Avrupa resminden yapılan eksik bir taklide denilmektedir. (Ajend, Yakup, Mekteb-i 

Nigargeri-yi Isfahan, Tahran H.ġ.1385/M.2006, Ferhengistan-ı Hüner Yay, s. 142). Bu 

yöntem, Isfahan Okulu ile paralel devam etmiĢtir.  
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Bey AvĢar, SiyavuĢ Gürci ve Habibullah gibi sanatçılarla beraber çalıĢmaya baĢlar 

ve kitap süslemeyle meĢgul olur. Engin görüĢü ve becerisi sayesinde ġah Abbas’ın 

himayesine girer. Gazi Ahmed’in ifade ettiğine göre, Rıza Abbasi genç olmasına 

rağmen bütün üstatlar, hocalar ve musavvirler onun ustalığını ve yeteneğini 

onaylarlar. 

Yukarıdaki satırlardan öyle anlaĢılıyor ki; Ağa Rıza’nın resim metodu, 

baĢkentin Kazvin’den Isfahan’a dönüĢmesi ve I. ġah Abbas’ın onu himaye 

etmesiyle olgunlaĢır ve kıvama girer. BaĢkentin Kazvin’den Isfahana geçmesi de 

H.997/ M.1588-1589’da baĢlayıp H.1006/M.1597-1598’de sona erer. 

(Canby1999a: 98). 

Ġkinci devre ise, onun orta yaĢta olduğu yıllardır. Rıza bu dönemde saraydan 

uzaklaĢır ve Ġskender Bey MünĢi’nin dediği gibi, baĢıboĢ insanlar ve güreĢçilerle 

vakit geçirir. Gazi Ahmed ve Valih-i Isfahani’de aynı Ģeyleri söylemektedirler. 

Onlara göre Rıza, kalenderîler ile düĢüp kalkmaktadır. Bu dönemde Rıza baĢıboĢ 

ve zühdî bir hayat sürmektedir. Hayat tarzı eserlerine de aksetmiĢtir. Saray hayatı 

onun sıkılgan ruhuyla çatıĢmaktadır. Dolayısıyla o, zahidâne bir yol seçip 

toplumun alt tabakalarıyla beraber olmuĢtur. Eserlerinde de Isfahan’daki bu 

insanları ele alıp anlatmaktadır. (Kuhnel 1999: 133; Ajend 2006: 154; Cevani 

2006: 106–111). Bu dönemde zamana ve mekâna karĢı hassastır; nitekim genç 

Ģehzadelerin resimleri ve hatta Sadi’nin Gülistanı gibi konular yerlerini toplumsal 

ve halktan konulara bırakmıĢtır. Bu da Ģunu ortaya koyar: ġah Abbas devrinin 

toplumsal ve ekonomik değiĢiklikleri sanatkâra ters gelmektedir. 

Üçüncü devre ise, onun yoksulluktan dolayı tekrar saraya dönüĢ devresidir. 

Bu devirde Abbasi lakabını almıĢtır. Artık sokak ve çarĢıdaki ―Ağa Rıza‖ saraylı 

―Rıza Abbasi‖ olmuĢtur. Bu durum onun vefat tarihine (H.1044/M.1634–1635) 

kadar devam etmiĢtir. (Ajend 2006: 154). 

1.2.3. Rıza’nın Sanatsal Yaratıcılığının Tarihsel Evrelerinin 

Panoraması 

Rıza, sanat hayatının ilk devresinde yeni bir bakıĢla çizgi ve rengi çok iyi 

Ģekilde kullanmaktadır. Ġnsan figürleri uzun boylu, belleri çukur, mideleri hafifçe 

kabarıktır. (Rızanın hayatının her üç evresi için bkz. Tanındı 2008: 60). Modelleri 

rahat, çizgiler basit ve doğaya yakındır. Eserlerinde elbiselerin bol kolları insanda 

ipeğimsi bir his uyandırır adeta. Genellikle kahverengi ve morun tonlarını kullanır. 

Modellerinin sarığını, omuzdan aĢan kılıç kayıĢı ve cübbesini ustaca iĢler. Özellikle 

Ģallar, kemerler ve kuĢakların bitiĢindeki nakıĢlarında kalemini çok zarif bir Ģekilde 
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kullanır. Eserin saçlarının dokusu ise, bütün yapıyla bir birlik arz eder. (GeniĢ bilgi 

için bkz. Gray 1990: 142, 148). Bu dönemin en dikkat çekici eserlerinden biri 

―Mavi Cübbeli Genç‖’in minyatürüdür. Eserde iyi giyimli ve kültürlü bir genç, hoĢ 

duruĢuyla ele alınmıĢtır. Bu ise, o dönemde Isfahan’da pek revaçta olan bir tarzdır. 

Bu eser, bazı araĢtırmacılara göre hicri X. yüzyılın sonuna, (Pakbaz 2001: 123; 

Cevani 2006: 215; Welch 2006: 139) bazılarına göre ise XI. yüzyılın ilk devresine 

(Ajend 2006: 163) aittir. Rıza, bu dönemde ―Genç DerviĢ‖, ―Yelpazesiyle Ayakta 

Duran Genç‖ ve birkaç minyatüre Râkıme-i Rıza, MeĢke-i Rıza, MeĢke-i Ağa Rıza 

Ģeklinde imza atmıĢtır. Bu eserlerin özelliği tüm sayfanın ayakta veya oturan bir 

genç vasıtasıyla doldurulmasıdır. Zarif bir Ģekilde boyanan bu eserlerin etrafı dal 

ve meyvelerle doldurulmuĢtur. (Kerimzâde-i Tebrizi I/1997: 187; Cevani 2006: 

163). Bu devrede Rıza, Sadıki Bey AvĢar’ın yardımıyla Firdevsî’nin 

Şehnamesi’nin minyatürlerini çizmiĢtir; ancak ondan renk konusunda daha 

yeteneklidir. (Ajend 2006: 155; Welch 2006: 136). Rıza’nın bu dönemdeki 

eserlerinde büyük ve hacimli sarıklar vardır. Bu sarıklar, ġeyh Muhammed, 

Muhammedi, MeĢhedi Habibullah gibi sanatçılar vasıtasıyla yaygınlaĢtırılır ve 

daha sonra bazı değiĢikliklerle Ağa Rıza’da devam eder. Muhtelif yerlerde ayakta 

veya oturmuĢ modeller bu dönem resminin örneklerindendir.  

Ağa Rıza’nın H.995/M.1586–1587 yıllarına ait ilk eserleri hakkında detaylı 

bilgimiz yoktur; ama H.995–1011 yani M.1586/1587–1602/1603 yılları 

arasındakiler ve genellikle MeĢke-i Ağa Rıza imzasını taĢıyan eserler için onun ―ilk 

eserleri‖ adını kullanmak yerindedir. Rıza’nın tek kiĢilik eserlerinde çiçek, meyve 

veya bir kadeh Ģarap görünmektedir.  Sanki bunları görünmeyen birine veriyor 

veya hediye ediyor gibidir. Ağa Rıza’nın bu dönemki eserlerinin bazısında zemin 

tek renklidir. Tek bir dal, bazen bir meyve kabı veya tek bir meyve eserlerinde yer 

edinir. (Cevani 2006: 101, 102, 105). Onun ortaya koyduğu yeni üslup her ne kadar 

eskilerin yaptıklarının bir yansıması olsa da tam olarak o eserler ve üsluplara 

bağımlı değildir. O eserleriyle, kendisi arasında bir empati kurmaya çalıĢmaktadır. 

(Canby 2005: 228). 

Rıza’nın sanat hayatının ikinci devresi orta yaĢta olduğu yıllardır. Bu devir 

H.1011/M.1602-1603’ten H.1018/M.1609-1610’a kadar devam eder. Bu süreçte 

sanatçı saraydan uzaklaĢır ve eski zamanları, gelenek ve adetleri resmeder. Bu 

dönemdeki eserlerinde bir çeĢit yalnızlık, telaĢ, sıkıntı ve ıstırap sezilir. Onun bu 

duyguları bulutların kararsızlığına, renklerin değiĢkenliğine, eserlerin taĢlarına, 

kayalarına, ağaçlarına; hatta modellerinin bakıĢlarına akseder. DerviĢler, Ģeyhler, 

güreĢçiler ve çobanları bu dönemde çizer. (Canby 2008: 106). Sanatçı bu dönemde 
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daha dengeli bir ruh haline doğru hareket etmektedir. Eserlerinde ĢiĢman ve 

hareketsiz figürler yer alır. Öyle görünüyor ki; hareketsizliği gençler ve derviĢler 

arasında bir denge kurmak için kurgulamaktadır. Bu eserler onun ruh halini 

aksettirir. Desenleri çok güçlüdür ve kalemi mahirane bir Ģekilde devrededir. 

Modellerinin vücutlarında fırçanın hızlı ve akıcı hareketi adeta kendini ele verir. 

Sarıklı olan modellerinde ise, sarığı ortaya koyan hatlar ve çizgiler ölçülü 

hareketlerle baĢın büyüklüğünü ortaya koyarlar. Kalemi bazen aĢırı derecede 

dikkatli ve zarif bir Ģekilde kullanır.  

O, bazen de yaĢlıları eserlerinin merkezine oturtur. Bu tür eserlerde arka 

planda sıkıcı manzaralar vardır ve onlar koyu renklidir. (Canby 1999b: 215; GeniĢ 

bilgi için bkz. Canby 2002: 99). Bu dönemde Sadi’nin Gülistan’ı ve özellikle 

Mahzenü’l-Esrâr’da (Çağman vd.1979: 48) minyatürlerin altında Rıza Abbasi 

tarafından yapıldığı kayıtlıdır. Bu iki eserde genelde bir derviĢin meclislerdeki 

varlığı çizilmiĢtir. Muhtemelen bu derviĢ, hocası Gıyaseddin-i Simnanî’dir. 

(Soudavar 1995: 324; Soudavar 2002: 281).  

Üçüncü dönemde sanatçı tekrar saraya döner. Artık olgun bir üsluba sahiptir. 

Eserlerinde daha kalın çizgiler görünür; mor ve sarının tonlarını kullanmaya baĢlar. 

Minyatürlerinde vücudun ağırlığı alt bölümdedir. Baldırlar kavun Ģeklinde, 

omuzlar erkeklerde ve kadınlarda dardır. Eski tecrübelerinden de faydalanarak 

çevreyi ve olayları çizmeyi hedeflemektedir. Ciddiyeti ve ironiyi birleĢtirip, 

devrinin siyasi ve toplumsal alanlarını tasvir etmeye baĢlar. Onun bu anlayıĢını 

―NeĢmiî Kemândâr‖ minyatüründe görebiliriz. H.1039/M.1629–1630 tarihini 

taĢıyan ve Arthur Seckler, Harvard Üniversitesi, Cambridge’de bulunan eserde alay 

ve hakikat bir arada verilmiĢtir. Bu eserde Safevilere bir zamanlar Ģan ve Ģöhret 

getiren ―KızılbaĢlar‖ artık tarihte meydana gelen değiĢiklikler sonucunda 

DonkiĢot’a benzer bir hâl almıĢlardır (Canby 2008: 106, 121). 

Rıza, tarihli ilk minyatürünü H.999/M.1590-1591’de yapmıĢtır. Eser, ―Merdi 

ba Sagar-i ġarap‖ adını taĢımakta ve Ġstanbul Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır. 

O yıldan, ilk defa Rıza Abbasi imzasını H.1011/M.1602-1603’te ―Zen-i Zânûzede‖ 

( Saint Petersburg Hermitage Müzesi) minyatüründe kullanana kadar, çizgisel bir 

metot kullanmıĢtır. Bu çizgiler özellikle kumaĢların kıvrımlarında kendini 

göstermektedir. Rıza; derviĢler, Ģeyhler, iĢçi ve rençperlerin yanında saraydaki 

gençleri de çizmiĢtir. Hayatının sonlarında koyu renkler kullanmaya baĢlamıĢtır ve 

çizgilerinde belirgin ağırlık ve sertlik hissedilmektedir. 
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Üçüncü dönemindeki eserlere ―Kemine Rıza Abbasi‖ Ģeklinde imza 

atmaktadır.4 Bu imza, onun Abbasi lakabıyla tekrar saraya döndüğü günlere 

gönderme yaptığını göstermektedir. Ayrıca imzanın üstünde ―hu‖ ifadesi yer 

almaktadır. Bu ifadenin yanında yıl, gün ve resmin çizildiği yeri de zikredip, en 

sonuna da 5 rakamını eklemektedir (Cevani 2006: 112, 165).  

Eserlerindeki yeni konular, üslubundaki olumsuz yanları kapatmaktadır. 

Onun tek yapraklı eserlerinde avcılardan baĢka, Ģeyhler, çobanlar ve saraylılar yer 

almaktadır. Ayrıca onlarda kuĢ figürlerini, Behzad ile Muhammedî’den yaptığı 

temsilleri de görebiliriz. H.1028/M.1618–1619 yılında yaptığı minyatürde, çizdiği 

yabancı figüründe Ģaka ve ciddiyeti bir arada iĢlemiĢtir. Bu eserde yabancı Ģahıs 

Ģarap içmektedir ve içkisinden köpeğine de vermektedir.  

Her ne kadar Hicri XI. (Miladi XVII.) Yüzyıl boyunca Rıza’nın öğrencileri 

onun yolunu izlemiĢlerse de modellerin karmaĢıklığı ve eserlerin zarafeti, fırça ve 

çizgi yaratıcılığında ona ulaĢamamıĢlardır (Ajend 2006: 155–156). 

2. Isfahan Okulunu Somutlaştırmak 

2.1. Tek Yapraklı Minyatürler 

Isfahan Okulunda tek yapraklı minyatürlerin yaygınlaĢmasının en önemli 

sebeplerinden biri I. ġah Abbas döneminde meydana gelen ekonomik 

değiĢikliklerdir. Buna bağlı olarak toplumda çeĢitli mevki ve tabakalarda yer alan 

insanların hayatları tekamül etmiĢtir. Diğer önemli bir sebep de Ġran’ın özellikle 

Batı ülkeleriyle yaptığı ticarettir. Ayrıca bir grup Avrupalı ressamın Ġran’a gelmesi 

de bu yaygınlaĢmayı tetiklemiĢtir. Bu son durum fen, teknik ve konu açısından yeni 

bir sanat anlayıĢını oluĢturmuĢ ve hızlandırmıĢtır.  

Rıza Abbasi, tek yapraklı minyatürlerini en iyi Ģekilde ve en güzel üslupta 

icra etmiĢtir (Ajend 2005: 35). Onun engin görüĢü, güçlü mizacı ve inceliğini tek 

yapraklı minyatürlerinde açıkça görebiliriz. O, en ciddi ve en alaycı sanatsal 

görüĢünü bu minyatürlerde kullanır ve adeta devrini bu vesileyle anlatır, rapor 

eder. Öyle ki; ġah Abbas devrindeki Isfahan toplumunun tasvirini onun bu 

minyatürlerinin arka planından anlamak mümkündür. Onun görme, anlama ve 

                                                      
4
  Rıza H.990-996/M.1582-1587/1588 da eserlerini Rıza Ģeklinde imzalıyor. H.999-

1006/M.1590/1591-1597/1598 civarlarında imzası Ağa Rıza Ģeklinde değiĢiyor ve 

H.1009-1044 /M.1600/1601-1634/1635 yani ömrünün sonuna kadar Abbasi lakabını 

imzasına ekliyor. Daha geniĢ bilgi için bkz. Welch, Anthony Artists For The Shah, Late 

Sixteeth-Century Painting At The Imperial of Iran, New Haven and Yale University 

Press, New Haven 1976, s. 100. 
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hissetme tarzı tektir. Kalemini zarif, akıcı ve rahat bir Ģekilde kullanır. 

Minyatürlerde kendine has bir yön çizer. ġeyhleri, derviĢleri, saraylıları, 

güreĢçileri, sâkileri, çobanları, aĢıkları vs.yi toplumunu anlatmak için bir vesile 

olarak kullanır. Aslında bu üslup, canlı bir anlatıĢtır.  

I. ġah Abbas’ın sarayında yeni resmin yaygınlaĢmasında Ağa Rıza kurucu 

rol oynar. Tek yapraklı resimlerin ustası olan Rıza, Isfahan kentinde Hicrî XI. 

(Miladi XVII.)  yüzyılda bu sanatın ilerlemesinde model sanatkârlık görevi ifa eder 

(Taylor 1995: 10). Bu modelliği, Rıza’dan sonra onun öğrencileri tek yapraklı 

minyatür çeĢidi ile devam ettirirler.  

Rıza’nın eserlerinin bazıları; Saint Petersburg Rusya Milli Kütüphanesi, 

Chester Beatty Dublin Kütüphanesi, Kiev Batı-Doğu Müzesi, Londra Britanya 

Müzesi, Arthur Seckler Harvard Üniversitesi Sanat Müzeleri’nde yer almaktadır 

(Ajend 2006: 128–130).  

2.2. Tek Yapraklı Minyatürlerin Ustasından Isfahan Okulunu 

Bağlama Oturtma 

Daha önce de iĢaret ettiğimiz gibi Rıza Abbasi’nin ―Çizme Giymekte Olan 

Genç‖ adlı minyatürü Tahran Rıza Abbasi Müzesine K.S. 641 envanter numarası 

ile kayıtlı bulunmaktadır.  

Minyatürde yerde oturan iki genci görmekteyiz (Resim: 1). Bunlardan biri 

çizmesini giymektedir. Elbiseleri nispeten kaliteli ve figür iri cüsselidir. Diğer Ģahıs 

ise, daha küçük yapılı ve muhtemelen onun hizmetkârıdır. Bu Ģahıs iri cüsseli olana 

çizmesini giymekte yardım etmektedir.  

Çerçeve dikdörtgen Ģeklinde ve iki genci kuĢatmaktadır. Sağda yaprak ve 

dallarıyla birlikte küçük bir ağaç, yer almaktadır. Onun solunda ve arka planında 

altın renginde bulut motifi görünmektedir. Ġç çerçeve sarı renktedir. Ġki genç, 

yüzlerinin dörtte üçü görünecek Ģekilde karĢılıklı oturmaktadırlar. Çizme giyen 

genç resmin solunda, diğeri sağdadır. Soldaki genç sol ayağını dizinden katlamıĢ 

ve çizmesinin bağını düğümlemektedir. Uzun devetüyü renginde hırkasının kolları 

bileklerine kadar uzanmaktadır. Hırkasının yakası dıĢa dönmüĢ ve bir sıra süsü 

vardır. Burada dört püskül görünmektedir. Giysinin iç bölümü çok açık mavi 

renktedir. Bunun altında uzun, sade ve ―V‖ yakalı gömleği vardır. Yuvarlak yakalı 

ve mat mavi bir iç gömlek bu gömleğin altından görünmektedir. Beyaz gömleğin iç 

kısmı laciverttir ve elbisenin alt bölümünden dıĢarı düĢmüĢ ve açık bir Ģekildedir. 

Genç,  açık mavi renkte bir pantolon giymiĢ, bu topuklarına kadar uzanmaktadır. 

Sol ayağı çizmenin içinde, diğeri çıplaktır. Çizme giyilmeyen ayağa ait beyaz kalın 
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çorap ön tarafta yerde durmaktadır. Gencin büyük sarığında altın rengi ve beyaz 

hakimdir. Genç sakalsız olup, uzun saçları omzuna kadar sarkmaktadır. Yaldız 

rengindeki sarığı, kırmızı ve siyah çizgiler, küçük çiçeklerle bezenmiĢtir. 

Sağda oturan genç ise, iki elle çizmenin diğer tekini tutmuĢ ve biraz öne 

eğilmiĢtir. Uzun ve beyaz bir gömlek giymiĢtir ki; yakasının ucu sağ koltuğunun 

altına çekilmiĢ ve kolları bileklerine kadar devam etmektedir. Gömlek dizleri ve 

ayaklarını örtmektedir. Beyaz gömleğin altından turuncu ve yuvarlak yakalı baĢka 

bir gömlek görünmektedir. Genç gömleğinin üzerine siyaha dönüĢmeye baĢlayan 

altın renkli bir yelek giymiĢtir. Yelek küçük çiçekler ve siyah renkli yapraklarla 

bezenmiĢtir. Kül renkli, konik Ģapkası boynunun arkasına kadar uzanmıĢ; ama 

saçları önden ve Ģapkanın arkasından dıĢarı sarkmıĢtır. Bu gencin de sakalı yoktur. 

Belinde altın renginde bir Ģal vardır. ġal siyah çizgilerle bezenmiĢtir. 

Resmin iki çerçevesi vardır. Ġç çerçeve içten dıĢa sırasıyla siyah, altın sarısı, 

siyah, lacivert cetvelle diğer çerçeveden ayrılmıĢtır. Ġki çerçevenin arası açık sarı 

bir zemine sahiptir ve burada nesta’lik hatla dört beyit yazı görünmektedir. Yazının 

minyatürün konusu ile alakası yoktur. DıĢ çerçeve ( açık sarı zeminli ) kağıdı baĢka 

bir cinsten olup birkaç parçadan oluĢmaktadır. Çerçevenin alt ve üst kısmının 

ortasında, ikiĢer dikdörtgen kartuĢ bulunmakta ve bunlar birbirinin yanında yer 

almaktadır. KartuĢların içerisinde çiçek ve yapraklar görünmektedir. KartuĢlar 

içten dıĢa sırasıyla siyah, altın rengi, siyah, lacivert, siyah, altın rengi ve siyah 

çizgilerle dıĢ çerçeveden ayrılmaktadır. Bu kartuĢların sağında ve solunda iki 

mısradan oluĢan birer beyit Ģiir mevcuttur. Bu kartuĢların bir benzeri birer adet 

olmak üzere çerçevenin sağında ve solunda da mevcuttur. Burada da kartuĢlar birer 

mısra Ģiiri birbirinden ayırma vazifesini üstlenmiĢlerdir. Çerçevelerin dıĢındaki 

zemin açık sarı renkli olup zerefĢanlıdır. Rıza’nın imzası ―Rakam-ı Kemine Rıza 

Abbasi‖ Ģeklindedir.  

Sonuç  

Isfahan Okulu ve onun önde gelen temsilcilerinden birisi olan Rıza Abbasi, 

minyatür sanatı içinde önemli bir yer tutmaktadır. Yaptığımız araĢtırmada Rıza 

Abbasi ve Isfahan Okulu hakkında Ģu sonuçlara ulaĢmıĢ bulunmaktayız:  

(a) Üç İmza-Tek İsim: Ġskender Bey MünĢi, Gazi Ahmed Kumi ve 

Muhammed Yusuf Valih-i Isfahani’nin yazılarından Rıza, Ağa Rıza ve Rıza 

Abbasi’nin aynı Ģahıs olduğunu anlıyoruz. Bilim adamlarını, sanatla uğraĢanları 

yanlıĢ ve kargaĢaya sürükleyen bu üç isim ve üç imza, onun sanatsal hayatının 

çeĢitli evrelerine iĢaret eder.  
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(b) Üç Evre-Tek Şahıs: ÇeĢitli kaynaklara —özellikle Safevi devri 

kaynaklarına— ve Rıza’nın eserlerine bakarak onun hayatını üç ayrı devreye 

ayırabiliriz:  

(i) Gençlik Devri: Bu dönemde ġah Abbas’ın sarayında, Kazvin ve 

Isfahan’da yaĢar ve kitap süslemeciliğiyle uğraĢır.  

(ii) Orta Yaş Devri: Tasavvufa olan meylinden dolayı saraydan uzaklaĢır, 

zahidane bir hayat sürdürür, kalenderler ve güreĢçilerle arkadaĢlık etmeyi tercih 

eder. Bu devrede toplumun çeĢitli tabakalarından insanları resmeder. Bunlar 

Ģeyhler, derviĢler, çobanlar, güreĢçiler vs.dir. Bu devirde tek yapraklı minyatürleri 

de yeni ölçülerle ortaya koyar. Bu devirden kalan desen ve minyatürler Hicri XI. 

(Miladi XVII.) asır Isfahan toplumunun hem estetik, hem de sosyo-ekonomik 

yönlerini aksettirir.  

(iii) Olgunluk Devri: Muhafazakârlık yıllarına karĢılık gelir ve yoksulluk 

onun tekrar saraya dönmesine sebep olur. Artık hayatının sonuna dek 

(H.1044/M.1634–1635) böyle devam eder ve saraydaki gençlerin resimlerini tek 

yaprağa resmetmekle meĢgul olur.  

c ) Üç İsim-Tek Yapraklı Minyatür: Rıza Abbasi’nin tek yapraklı 

minyatürleri zirve noktasına ulaĢmıĢtır. Bu tarz, eserlere olgun, güzel ve beğenilen 

bir mahiyet kazandırmıĢtır. Aynı zamanda bu eserleri devrin beğenisine göre 

yeniden kurgulamıĢtır. Onun öğrencileri olan Muin-i Musavvir ve oğlu Muhammed 

ġefi-i Abbasi ve diğerlerini yetiĢtirmiĢ, bunlar da Rıza’nın yolunu bir süre takip 

etmiĢlerdir.  

ç ) Çatışan Karakterler ve Rıza Abbasi: Rıza Abbasi Ģahıs olarak huysuz, 

sıkılgan ve soğuk biriydi; ama öte yandan da eli açıktı. Belki bu yüzden maddi 

olarak hep sıkıntılı ve periĢan bir hayat yaĢamıĢtır. 

d ) İki Tarz ve Tek Sanat: Ferengisazi ve Rıza: Rıza Abbasi, Ġran 

minyatür geleneğinde yetiĢmiĢtir. Bu gelenek, aslında Tebriz ve Kazvin okullarının 

tarihsel bir sonucudur. O, bu ekol içinde yeni bir ufuk açmıĢtır. Bu ufukta artık 

genç modeller yumuĢak ve sakalsız, keman kaĢlı ve cana yakındırlar. Orta yaĢlılar 

ise, çalıĢıyor imajı yaratırlar. YaĢlılar ise, duygunun yoğunluğunu ve zamanın 

geçiĢini temsil ederler. YaĢlılar gençlerin yanında resmedildiklerinde aklı ve 

dengeyi temsil etmektedirler.  

Avrupalı ressamların ġah Abbas döneminde Ġran’a geliĢiyle Ferengisazi 

denen bir hareket yaygınlaĢmıĢtır. Artık geleneksek minyatür yerini natüralist 

resme bırakmıĢtır. Ferengisazinin geliĢmesi Rıza Abbasi’yi kendi formunda 

yeniden inĢa etmiĢtir. Ferengisazi tekniğini Isfahan’da yaĢayan üstadı Minas’tan 
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öğrenen Rıza, ekolün bazı izlerini hem teknikte, hem muhteva ve içerikte Ġran 

minyatürüne entegre etmiĢtir. Bu tarz, özellikle AvĢar, Zend ve Kaçar 

dönemlerinde kendini açıkça ortaya çıkarır. 
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